ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ Ο Ν. ΠΑΠΠΑΣ, ΓΙΑ ΤΡΙΜΕΡΗ
ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΝΑ

Π

αρουσία του Υπουργού Ψηφιακής
Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης κ. Νίκου

Παππά, του Κυπρίου ομολόγου του κ.
Μάριου Δημητριάδη, του Υπουργού
Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου κ. Χάλιντ Ελ
Ανάνι και άλλων Αιγυπτίων Υπουργών,
η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του
Σινά, παρουσία του Καθηγουμένου και
Αρχιεπισκόπου Σιναίου κ. Δαμιανού,
θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στη
δημοσιότητα, στις 4 Ιουλίου το απόγευμα,
στο Υπουργείο Αρχαιοτήτων στο Κάιρο,
άγνωστα έγγραφα που χαρακτηρίζονται
ως παλίμψηστα χειρόγραφα, δηλαδή
χειρόγραφα με δύο στρώματα γραφής.
Παράλληλα, ο Υπουργός θα συμμετάσχει
σε διάσκεψη των τριών χωρών.

ΝΤΟΧΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΥΨΩΘΗΚΕ
ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΡ

Ό

πως έκανε γνωστό το βράδυ της
Πέμπτης 15 Ιουνίου, με ανάρτησή του
στο Twitter ο Υπουργός Εξωτερικών
της Ελλάδας κ. Νίκος Κοτζιάς, η ελληνική
σημαία υψώθηκε στην αιγυπτιακή Πρεσβεία
στο Κατάρ. «Μόλις σηκώσαμε ελληνική
σημαία σε Πρεσβεία Αιγύπτου Ντόχας. Πρώτη
μας μέριμνα οι 260.000 Αιγύπτιοι εργαζόμενοι
στο Κατάρ. Η Ελλάδα διαμεσολαβεί», έγραψε
ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και είναι στη
διάθεση όλων των πλευρών, ώστε να συμβάλει
με κάθε τρόπο προς όφελος της περιφερειακής
συνεργασίας και σταθερότητας. Η Αίγυπτος
είναι μεταξύ των αραβικών χωρών που διέκοψε
τις διπλωματικές της σχέσεις με το Κατάρ,

κατηγορώντας τη μοναρχική κυβέρνηση του
κρατιδίου ότι υποστηρίζει τους τζιχαντιστές.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΠΕΦΥΛΑΞΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΚΑ Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΣΟΥΛΤΑΝ

Νέα σελίδα συνεργασίας της ΕΚΑ
με την πόλη της Αλεξάνδρειας
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΜΜ. ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ

ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΤΗΣ «ΑΛ ΑΧΡΑΜ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η

Κύπρος είναι η χώρα που σού προσφέρει
μία ζεστή αγκαλιά, όταν πατάς τα πόδια
σου στο έδαφός της», γράφει σε μεγάλο
της αφιέρωμα η «Αλ Αχράμ», που φιλοξενεί στην
αγγλόφωνη ιστοσελίδα της.
Ένα σαγηνευτικό ρεπορτάζ, μέσα στο οποίο η
Αιγυπτία δημοσιογράφος Σάλμα Αλ Νοσοκάτι
παρομοιάζει την Κύπρο, σαν τη γιαγιά μας, που
πάντοτε μάς αγκαλιάζει με ζεστασιά, ευγένεια
και μάς υποδέχεται με… τεράστια πιάτα από
πεντανόστιμο φαγητό!…
«Από τη στιγμή που βγήκα έξω από το αεροπλάνο,
ο καθένας ήταν πρόθυμος να βοηθήσει, σχεδόν
πάντοτε απαντώντας στο ευχαριστώ, με ένα «καλώς
όρισες»…», τονίζει η αρθρογράφος. Βοήθεια, που
όπως επισημαίνει – διαπίστωσε στο λεωφορείο,
στο να βρει τον ιδιοκτήτη του ενοικιαζόμενου
διαμερίσματος που τήν περίμενε, στα εστιατόρια,
παντού…
Στο ρεπορτάζ, γίνεται αναφορά στην οδό Λήδρας,
με τα χαρακτηριστικά πολύχρωμα οικήματα και με
μία αρχιτεκτονική που θυμίζει τα αιγαιοπελαγίτικα
νησιά, αλλά και μία ξεχασμένη όμορφη εικόνα που
θύμιζε σε κάποια σημεία του το παλιό Κάιρο…
Συμπερασματικά, ο υπότιτλος του ρεπορτάζ της
«Αλ Αχράμ» τα λέει όλα: «Εάν σάς αρέσουν οι
καλές παραλίες, οι όμορφες εκκλησίες, η φοβερή
μουσική, το πεντανόστιμο φαγητό και τα ποτά,
και μάλιστα σε καλές τιμές, τότε η Κύπρος είναι ο
προορισμός των καλοκαιρινών σου διακοπών»…

Πηγή: ΑΠΕ

Τ

ις βάσεις για μία στενότερη
συνεργασία
ανάμεσα
στον
αιγυπτιακό λαό και τους Έλληνες της
Αλεξάνδρειας, έβαλαν σε μία συνάντηση
που είχαν στις 22 Ιουνίου ο Κυβερνήτης της
Μεγάλης Πόλης κ. Μοχάμεντ Σουλτάν, με
την πλούσια ελληνική ιστορία, από κοινού
με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας
της Αλεξάνδρειας κ. Εδμόνδο Κασιμάτη,
αλλά και τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας
κ. Εμμανουήλ Κακαβελάκη.
Στη συνάντηση, που έγινε σε ιδιαίτερα καλό
κλίμα, ο Κυβερνήτης της πόλης μίλησε
για τις αδελφικές σχέσεις των δύο λαών
και κρατών, που χρονολογούνται εδώ και
χιλιάδες χρόνια, από την εποχή του Μεγάλου
Αλεξάνδρου, φτάνοντας στις μέρες μας, όπου
οι σχέσεις Ελλάδας - Αιγύπτου βρίσκονται
στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό, οικονομικό
και επιχειρηματικό επίπεδο.
Από την πλευρά του, ο κ. Κασιμάτης εξέφρασε
ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τον Κυβερνήτη
κ. Μοχάμεντ Σουλτάν για την προστασία και
στήριξη που παρέχει η Αιγυπτιακή Πολιτεία
προς τον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό - και δη
τον Αλεξανδρινό Ελληνισμό - καθώς και το
Παλαίφατο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας.
Από κοινού με τον Γενικό Πρόξενο της
Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια κ. Κακαβελάκη,
που όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος της
Μητέρας των εν Αλεξανδρεία Σωματείων,
βρίσκεται πάντοτε κοντά στην παροικία

και τα ελληνικά σωματεία, οι κ.κ. Σουλτάν
και Κασιμάτης επεσήμαναν την ανάγκη να
ενώσουν τις δυνάμεις τους για την προώθηση
πολιτιστικών ανταλλαγών, την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας αλλά και την εν γένει
συνεργασία τους.
Να σημειωθεί ότι η Ελληνική Κοινότητα της
Αλεξάνδρειας ανακοίνωσε στον Κυβερνήτη

της πόλης, μέσω του κ. Κασιμάτη, την
πρόθεσή της, να κατασκευάσει σε ελληνικά
χρώματα δύο σταθμούς του τοπικού
τρένου που γειτνιάζουν με το Ελληνικό
Τετράγωνο του Σάτμπι που ήταν πρόταση
του Αντιπροέδρου της ΕΚΑ κ. Ι. Σιόκα, ενώ
οι δύο άνδρες συμφώνησαν να στηρίξουν

(συνέχεια στην 3η σελίδα)

ΓΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ, ΤΟ ΙΦΤΑΡ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΝΟΑ

Τ

ο ζεστό της πρόσωπο απέναντι
στους μουσουλμάνους εργαζομένους
της και φίλους, αλλά και όλον
τον αιγυπτιακό λαό, έδειξε η Ελληνική
Κοινότητα Αλεξανδρείας, καλώντας τους να
εορτάζουν μαζί με τους Έλληνες της πόλης
και τους Χριστιανούς, το έθιμο του «Ιφτάρ»
(του πρωινού), τιμώντας τον ιερό μήνα του
Ραμαζανίου.
Συγκεντρωμένοι στον Ελληνικό Ναυτικό
Όμιλο Αλεξανδρείας, που αποτελεί το πιο
όμορφο «ελληνικό μπαλκόνι» στη θάλασσα
της Μεσογείου, που ενώνει και δε χωρίζει τις
δύο χώρες, Έλληνες και Αιγύπτιοι, Χριστιανοί
και Μουσουλμάνοι, ένωσαν τις φωνές τους για
τη συνύπαρξη των λαών και των πολιτισμών,
σε ένα γεύμα αγάπης που πραγματοποιήθηκε
στις 18 Ιουνίου. «Θεωρούμε μεγάλη μας τιμή
να συνεορτάζουμε αυτό το γεύμα της αγάπης

(συνέχεια στην 3η σελίδα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ
ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗ
Η Λ. ΘΛΙΒΙΤΟΥ

ΕΦΥΓΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΕΤΡ,
Ο ΑΞΕΧΑΣΤΟΣ ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΗΣ

«Καλό σου ταξίδι
φίλε, κυρ Αλέκο ...»
Σ

υννεφιασμένη η Κυριακή της 11ης
Ιουνίου, μαζί και οι εικόνες που
έρχονται στο μυαλό μου, σκεπτόμενος
τον καλό μoυ φίλο Αλέκο, που προ ημερών
μάς αποχαιρέτησε για το μεγάλο, τελευταίο
του ταξίδι.

Η

Λιλίκα
Θλιβίτου
επανεξελέγη
Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων
Επιστημόνων
Αλεξανδρείας
“Πτολεμαίος Α”, στις τελευταίες αρχαιρεσίες
και μετά τις εκλογές της 29ης Απριλίου.
Έτσι, η νέα σύσταση του Συλλόγου Ελλήνων
Επιστημόνων Αλεξανδρείας “Πτολεμαίος Α”
είναι η ακόλουθη:

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
«ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Α΄»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δρ. Λιλίκα Θλιβίτου
Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Βαφειάδης
Ταμίας: Εμμανουήλ Τατάκης
Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Καλομοιράκης
Μέλη: Ιωάννης Σιόκας και Γρηγόριος Σαατσόγλου
Συγχαρητήρια επιστολή στο νέο Προεδρείο
του Πτολεμαίου απέστειλε ο Πατριάρχης
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος
Β΄. Από τον Αλεξανδρινό ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ,
καλή επιτυχία στο έργο του νέου Προεδρείου
του ιστορικού και δραστήριου Συλλόγου του
«Πτολεμαίου».

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Από τις 4 έως τις 18 Σεπτεμβρίου θα
διεξαχθούν φέτος οι εξετάσεις των Ελλήνων
του εξωτερικού και για την εισαγωγή στην
τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, οι
εξετάσεις της ειδικής κατηγορίας «Ελλήνων του
εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων
που υπηρετούν στο εξωτερικό», θα αρχίσουν τη
Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν
στις 9 Σεπτεμβρίου, για τα μαθήματα γενικής
Παιδείας και ομάδων προσανατολισμού.
Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα
διεξαχθούν στο διάστημα 11--18 Σεπτεμβρίου.
Όσον αφορά την Υγειονομική Εξέταση και την
Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για επιλογή
στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), οι ημερομηνίες
αναμένεται να γίνουν γνωστές στο επόμενο
χρονικό διάστημα.

Ο
Μαραβέλης
υπήρξε
μοναχογιός
ευκατάστατης Αλεξανδρινής οικογένειας.
Μεγαλωμένος και χαϊδεμένος από γονείς που
τόν λάτρεψαν, όπως θα ταίριαζε άλλωστε σε
ένα «σωστό» Αλεξανδρινό μοναχοπαίδι!…
Αποφοίτησε από το Αβερώφειο Γυμνάσιο,
έφυγε για λίγα χρόνια να σπουδάσει στην
Αθήνα, και ύστερα γύρισε στην Αλεξάνδρεια
για να δραστηριοποιηθεί ως ελεύθερος
επαγγελματίας, προσφέροντας τις υπηρεσίες
του σε Ελληνικές – και όχι μόνο – επιχειρήσεις
εστίασης, που άφησαν εποχή.
Χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους καλύτερους
barman και maître εκείνης της εποχής, και
αργότερα ως ένας από τους πιο ικανούς
Διευθυντές σε καλά ελληνικά εστιατόρια
και nightclubs, που «μεσουρανούσαν» την
εποχή που η παροικία μας ανθούσε. Μερικά
από αυτά, συνεχίζουν επιτυχώς ακόμα τις
δραστηριότητές τους. Το επάγγελμά του, το
αγαπούσε, γι” αυτό άλλωστε το υπηρέτησε
πιστά, έως και πριν λίγο μάς αποχαιρετήσει
για πάντα.
Τον Αλέκο, τόν θυμάμαι αρκετά ντροπαλό,
ευγενή, ετοιμόλογο και εύστροφο. Ο
τρόπος του πάντα λεπτός, διακριτικός και
λίγο «ιδιαίτερος». Αυτή η χαρισματική
ιδιαιτερότητα ήταν άλλωστε και το
«αλατοπίπερο» που σημάδευσε και διέκρινε
το χαρακτήρα του. Συμπεριελάμβανε μικρές
δόσεις αυθόρμητου καυστικού χιούμορ,
ειλικρινής φιλίας και φιλοτιμίας. Επίθετα,

που δυστυχώς αρχίζουν να σπανίζουν
στην εποχή μας. Για αυτό το ξεχωριστό
«αλατοπίπερο», καλά θα τόν θυμόμαστε.

Ο Αλέκος υπήρξε απόλυτος σε όλα.
Σωστός
επαγγελματίας,
σκληρός
βιοπαλαιστής, αληθινός φίλος που δε
δίσταζε να εκφράζει ελεύθερα, χωρίς
δεύτερη σκέψη, τις απόψεις και τα
συναισθήματά του για τους συνανθρώπους
του. Ήταν ειλικρινής, εξυπηρετικός και
χαρισματικός. Ξεχωριστός. Ήξερε να
κερδίζει τον συνομιλητή του.
Ο Αλέκος είχε και το «fun club» του! Οι
πελάτες, που άλλωστε ήταν και φίλοι του,
τόν ακολουθούσαν όπου εκείνος και εάν
επήγαινε, κατά καιρούς, να εργαστεί.
Ο Αλέκος ή το «Αλεκάκι», όπως οι καλοί
του φίλοι τόν αποκαλούσαν, ήξερε και καλά
θυμόταν τί άρεσε σε κάθε έναν, προσέθετε
και εκείνο το μαγικό «αλατοπίπερο» του
χαρακτήρα του και τα έφτιαχνε όλα όμορφα,
μαγικά, εύγευστα και συμπαθητικά. Ήταν
αδύνατον το «Αλεκάκι» να σέ άφηνε
παραπονεμένο ή στεναχωρημένο, άσχετα
εάν εκείνος κατά καιρούς, βίωνε το δικό του
«Γολγοθά».
Είχα την ιδιαίτερη τύχη και χαρά, να μέ θεωρεί
καλό του φίλο όλα αυτά τα χρόνια που ζούσε
και εργάζονταν σκληρά στην Αλεξάνδρεια, ο
Μαραβέλης.
Να περνάς όμορφα, όπου και εάν βρίσκεσαι
Αλέκο Μαραβέλη, και είμαι βέβαιος ότι
θα μπορέσεις να ακούσεις το τραγούδι του
Χαραλάμπου Βασιλειάδη με μουσική του
Γιώργου Ζαμπέτα, τραγουδισμένο και από τον
Γρήγορη Μπιθικώτση, που σού το αφιερώνω
με πολύ αγάπη:

« Ο κυρ Αλέκος»
« Κυρ’ Αλέκο απ’ το Βοτανικό,
βάστα δυο κουβέντες να σού πω.
Κυρ’ Αλέκο, κυρ’ Αλέκο
με το πράσινο γελέκο,
Κυρ’ Αλέκο, κυρ’ Αλέκο
με το πράσινο γελέκο…» .

Στέφανος Π. Ταμβάκης
Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητος Αλεξανδρείας
τ. Πρόεδρος του Συμβουλίου
Αποδήμου Ελληνισμού
11 Ιουνίου 2017

ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΚΑ
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Τ

ην Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας επισκέφτηκε
Ομάδα Καθηγητών Περιβαντολογίας από την Ελλάδα. Οι
καθηγητές προέρχονται από τις Διευθύνσεις Γ’ και Δ’ Αθήνας
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι πραγματοποίησαν επίσημη
πενθήμερη εκπαιδευτική – επιμορφωτική επίσκεψη στο Κάιρο
και την Αλεξάνδρεια με θέμα “Στους δρόμους της Αειφορίας: το
περιβάλλον και οι διαχρονικές μεταβολές του”.
Η επίσκεψη των εκπαιδευτικών έγινε σε συνεργασία με τα σχολεία
της Ομογένειας και τις ευλογίες της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχη
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β’.
Την ομάδας των καθηγητών υποδέχτηκε η Ελληνική Κοινότητα
Αλεξανδρείας την Κυριακή 4 Ιουνίου, όπου και τούς παρέθεσε
γεύμα, παρουσία του Προέδρου της Ε.Κ.Α. κ. Εδμόνδου Κασιμάτη,
του Γενικού Γραμματέα της Ε.Κ.Α. κ. Μιχάλη Καρυδιά, του Έλληνα
Γενικού Προξένου στην Αλεξάνδρεια κ. Εμμανουήλ Κακαβελάκη, του
π. Φωτίου, Εκπροσώπου του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχη
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β’, της Συντονίστριας
Εκπαίδευσης κας Μαριέττας Κουμαριανού και των διευθυντριών των
Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Αλεξανδρείας.
Οι καθηγητές που συμμετείχαν στην επίσκεψη ενδιαφέρονται για
το μετασχηματισμό του σχολείου τους σε Αειφόρο, σύμφωνα με
τις επιταγές του Παγκόσμιου Χάρτη της UNESCO: UNESCO
Roadmap for Impementing the Global Action Program on Education
for Sustainable Development (Οδικός χάρτης της UNESCO για
την εφαρμογή του Παγκόσμιου Προγράμματος Δράσης για την

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη).
Σκοπός της επίσκεψης της ομάδας των εκπαιδευτικών ήταν αφενός
η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών των δύο
Διευθύνσεων και των σχολείων της Ομογένειας για το θέμα αυτό και
αφετέρου η γνωριμία με τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Αιγύπτου.

ΚΑΪΡΟ: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΛΩΡΕΝΤΗ

Ο

μάδας
εργασίας
του
Ελληνικού
Υπουργείου
Ψηφιακής
Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών
και
Ενημέρωσης επισκέφτηκε
το Κάιρο, με επικεφαλής
τον Ειδικό Γραμματέα
του Υπουργείου κ. Γιώργο
Φλωρεντή.
Ο
Αλεξανδρινός
κ.
Φλωρεντής, ήρθε με ομάδα 5
ειδικών του Υπουργείου για
να προετοιμάσουν θέματα
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κοινού ενδιαφέροντος με
την Αίγυπτο και την Κύπρο,
στα πλαίσια της τριμερούς
συνεργασίας των τριών
χωρών. Κατά τη διήμερη
παραμονή του στο Κάιρο
ο κ. Φλωρεντής είχε την
ευκαιρία να συναντηθεί και
με τον Πρόεδρο της ΕΚΚ
κ. Καβαλή, ενώ ο Πρέσβης
της Ελλάδας στο Κάιρο κ.
Μ. Χρ. Διάμεσης παρέθεσε
δείπνο προς τιμήν της
Ελληνικής και Κυπριακής

αντιπροσωπείας
στην
πρεσβευτική κατοικία.

Η ΑΙΓΥΠΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΛΕΠΕΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ

Θ

ερμή υποδοχή επεφύλαξε στον
Έλληνα Πρέσβη στο Κάιρο κ.
Μιχαήλ Χρήστο Διάμεση, η
Υπουργός Επενδύσεων και Διεθνούς
Συνεργασίας της Αιγύπτου, Δρα Σάχαρ
Nasr, κατά τη συζήτηση που είχαν
πρόσφατα στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα,
με σκοπό να συζητήσουν το πώς θα
μπορέσουν να αυξηθούν οι ελληνικές
επενδύσεις στη Χώρα του Νείλου.
Το θέμα μάλιστα προσέλκυσε το ενδιαφέρον
του αιγυπτιακού τύπου, ο οποίος παράλληλα
τονίζει την πρόσφατη εφαρμογή του νέου
αναπτυξιακού νόμου της Αιγύπτου, που
εγκρίθηκε κατά το μήνα Μάιο από το
Κοινοβούλιο της χώρας.
Κατά
τη
συνομιλία
τους,
που
πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου, η Αιγυπτία
Υπουργός κα Νασρ έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στις στενές σχέσεις των δύο χωρών, οι οποίες
μάλιστα ενισχύθηκαν ιδιαίτερα κατά την
πρόσφατη χρονική περίοδο σε όλους τους
τομείς.
Μάλιστα, η κα Νασρ τόνισε προς τον Έλληνα
Πρέσβη ότι προσδοκά να καταλάβει η Ελλάδα
την 20ή θέση στη σειρά των χωρών με τις
περισσότερες επενδύσεις στην Αίγυπτο, από
την 36η θέση που βρίσκεται σήμερα.
Από την πλευρά του, ο κ. Διάμεσης, όπως
τονίζει και η αγγλόφωνη εφημερίδα «Daily
News Egypt» μίλησε για τη σημασία
του νέου αναπτυξιακού νόμου της χώρας
και το πώς αυτός μπορεί πράγματι να

προσελκύσει ελληνικές επενδύσεις στην
Αίγυπτο, τονίζοντας την σπουδαιότητα της
στρατηγικής θέσης που καταλαμβάνει η
Αίγυπτος σε όλη τη Μέση Ανατολή.
Από την πλευρά της, η ιστοσελίδα της ε/φ AlYoum Al-Sabe αναφέρει ότι οι δύο πλευρές
συζήτησαν για την ενίσχυση του ελληνικού
επενδυτικού ρεύματος προς την Αίγυπτο,
μετά και την έγκριση του νέου νόμου περί
επενδύσεων από το Αιγυπτιακό Κοινοβούλιο,
καθώς και για την αντιμετώπιση και εξάλειψη
τυχόν εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι
Έλληνες επενδυτές.
Η Αιγυπτία Υπουργός τόνισε εξάλλου ότι
προτεραιότητα για το υπουργείο που η ίδια
διευθύνει αποτελεί η άρση όλων των εμποδίων
για τους επενδυτές.
Η Δρ Nasr τόνισε ότι προσβλέπει στην ενίσχυση
της επενδυτικής παρουσίας της Ελλάδας στην
Αίγυπτο, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο της
ανέλαβε τη σύσταση ενός ολοκληρωμένου
επενδυτικού χάρτη, που θα περιέχει όλες τις
επενδυτικές ευκαιρίες σε διάφορες περιοχές
της Αιγύπτου. Σε αυτόν περιλαμβάνονται μια
σειρά έργων, όπως η αναπτυξιακή Ζώνη της
Διώρυγας του Σουέζ και η νέα διοικητική
πρωτεύουσα της χώρας, στα οποία, όπως
τονίστηκε, λόγω των πολλών ευκαιριών που
αυτά προσφέρουν, είναι δυνατό να υπάρξουν
ελληνικές επενδύσεις.
Ο κ. Διάμεσης εξήρε με τη σειρά του την
ανάπτυξη των ελληνοαιγυπτιακών σχέσεων,
επισημαίνοντας παράλληλα ότι η αιγυπτιακή

ΣΑΦΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΔ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ
ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Σ

αφή δέσμευση
υπέρ
της
εκχώρησης
του
δικαιώματος
ψήφου
στους
Έλληνες
του
εξωτερικού παίρνει
ο Πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας
Κυριάκος
Μητσοτάκης
με
άρθρο
του
σε ενημερωτική ιστοσελίδα των Ελλήνων του
Καναδά,
με
έδρα
το
Μόντρεαλ.
Στο άρθρο του ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει ότι «οι
Απόδημοι Έλληνες είναι η πολύτιμη προστιθέμενη
δύναμη, που έχει ανάγκη η Πατρίδα μας, ιδιαίτερα
στην πολύ δύσκολη περίοδο που περνά. Πάντοτε,
άλλωστε, υπήρξαν πρωτοπόροι στην υπεράσπιση των
δικαίων και των δικαιωμάτων του Ελληνισμού. Ήταν
– και είναι – οι καλύτεροι πρέσβεις της Ελλάδας στις
χώρες όπου διαμένουν, εργάζονται και προκόβουν.
Ξέρουμε ότι πρόσφεραν – και είναι έτοιμοι να
προσφέρουν – πολλά στον τόπο που τούς γέννησε».
Και προσέθεσε:
«Δυστυχώς, η Ελλάδα σήμερα δε μπορεί να
στηρίξει οικονομικά τις δράσεις εκείνες που οφείλει
στους Απόδημους. Έχει, όμως, τη δυνατότητα και
υποχρεούται να ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημά
τους να μετέχουν ενεργά στο δημόσιο βίο της χώρας.
Ζητούν να είναι συμμέτοχοι στην προσπάθεια
ανόρθωσης της Ελλάδας. Και δεν δικαιούμαστε να
κωφεύουμε.
Δυστυχώς, ενώ έχει παρέλθει περισσότερο από ένας
χρόνος από την ημέρα που καταθέσαμε την πρόταση
αυτή, ο Πρόεδρος της Βουλής, με προφανή ευθύνη
της Κυβέρνησης, δεν έχει προσδιορίσει ακόμα τη
σχετική συζήτηση».

αγορά προσφέρει πολλά υποσχόμενες
επενδυτικές ευκαιρίες, που ανταποκρίνονται
στις επενδυτικές τάσεις και κατευθύνσεις των
ελληνικών κεφαλαίων. Αναφέρθηκε, επίσης,
στην πρόσφατη παρουσία στην Αίγυπτο
επιχειρηματικής αποστολής αποτελούμενης
από 17 ελληνικές εταιρείες, και στην επιθυμία
που υπάρχει για επενδύσεις σε μία σειρά
αναπτυξιακών έργων, λαμβανομένων υπόψη
και των μέτρων που έχουν θεσπιστεί από
τις αιγυπτιακές αρχές για τη βελτίωση του
επενδυτικού κλίματος.
Ο Πρέσβης της Ελλάδας, καταλήγει το

δημοσίευμα, αναφέρθηκε επίσης στους
παράγοντες εκείνους που θεωρούνται
ιδιαίτερα σημαντικοί για την ανάπτυξη
της Αιγύπτου, όπως είναι η προνομιακή
γεωγραφική θέση της χώρας και η στρατηγική
της σημασία για την περιοχή της Μεσογείου
και της Μέσης Ανατολής. Εξέφρασε την
ετοιμότητα της Ελλάδας να σταθεί στο
πλευρό της Αιγύπτου και να συνεργαστεί
μαζί της στον επενδυτικό και οικονομικό
τομέα, τόσο σε έργα υποδομής όσο και σε
άλλα έργα, για παράδειγμα στον τομέα της
ενέργειας.

ΓΕΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ, ΤΟ ΙΦΤΑΡ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΝΟΑ
(συνέχεια από την 1η σελίδα)
και της συναδελφωσύνης»,
τόνισε ο Πρόεδρος της
Ελληνικής
Κοινότητας
Αλεξανδρείας κ. Εδμόνδος
Κασιμάτης, που τυγχάνει και
Πρόεδρος του Ελληνικού
Ναυτικού
Ομίλου
της
πανέμορφης
μεσογειακής
πόλης, καλωσορίζοντας όλους
τους συμμετέχοντες: τους
εκπροσώπους των αιγυπτιακών
και ελληνικών αρχών αλλά και
πολλά μέλη της παροικίας και
πολλούς Αιγυπτίους φίλους.
«Εκφράζουμε την αγάπη,
την αλληλεγγύη και το
σεβασμό του Αλεξανδρινού
Ελληνισμού
προς
τους
Μουσουλμάνους αδελφούς
μας»,
προσέθεσε
ο
Πρόεδρος της «Μητέρας
των
εν
Αλεξανδρεία
Σωματείων», προσθέτοντας
χαρακτηριστικά:
«Με την εκδήλωση αυτή
της Ελληνικής Κοινότητας
Αλεξανδρείας, χαράσσουμε
το μέλλον για τη συνύπαρξη
όλων των λαών, ανεξαρτήτως
θρησκεύματος,
φύλου,
γλώσσας ή χρώματος, που
συμβάλλει στην πολιτιστική
και πανανθρώπινη ενότητα
των λαών».
Και ο κ. Εδμόνδος Κασιμάτης
κατέληξε: «Όλοι μας οι
Αλεξανδρινοί, εν ενί σώματι,

λόγω και μιά φωνή, ιστάμεθα
παρά τω πλευρώ, τόσο
των Αιγυπτίων
αδελφών
μας για την επίλυση των
προβλημάτων των, όσο και
των συμπατριωτών μας στην
Ελλάδα.
Και
σάς
ζητώ
βροντοφωνάξουμε

να
μαζί:

Ζήτω η Αίγυπτος!
Ζήτω η Ελλάδα!
Ζήτω ο λαοφιλής
ηγέτης της Αιγύπτου,
Πρόεδρος και

Στρατάρχης Άμπντελ
Φατάχ Αλ Σίσι, στου
οποίου το πρόσωπο
ενσαρκώνονται όλες
οι ελπίδες μας για τη
δικαίωση κάθε λαού
που αγωνίζεται για
τη λεφτεριά και την
αξιοπρέπειά του!»
Να σημειωθεί ότι αυτό το γεύμα
αγάπης και συναδέλφωσης
ανάμεσα στους λαούς αλλά και
τις δύο θρησκείες, τίμησαν με
την παρουσία τους εκπρόσωποι
των αιγυπτιακών αρχών, ενώ εκ
μέρους των ελληνικών αρχών

παραβρέθηκαν ο Γ. Πρόξενος
της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια
κ. Εμμανουήλ Κακαβελάκης, ο
εκπρόσωπος του Πατριαρχείου
Αλεξανδρείας π. Δανιήλ, ο Α΄
Αντιπρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Αλεξανδρείας κ.
Ιω. Σιόκας, η Β΄Αντιπρόεδρος
κα Μαίρη Παυλίδου, ο Γενικός
Γραμματέας κ. Μιχ. Καρυδιάς,
ο Οικονομικός Επόπτης κ.
Πάρης Πεφάνης Μακρής,
η Πρόεδρος του Συλλόγου
Ελλήνων Επιστημόνων Αλεξανδρείας «Πτολεμαίος Α΄» κα
Λιλίκα Θλιβίτου, η Πρόεδρος
του
Λυκείου
Ελληνίδων
Αλεξανδρείας
κα
Αλίκη
Αντωνίου και άλλοι επίσημοι.

ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΚΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
(συνέχεια από την 1η σελίδα)
την πραγματοποίηση μουσικών με Αιγυπτιώτες
τραγουδιστές, να ενισχύσουν τις τουριστικές ανταλλαγές
και να δημιουργήσουν ένα εκθετήριο ελληνικών
προϊόντων στο Σάτμπι.
Τέλος, ο κ. Κασιμάτης προσκάλεσε τον Κυβερνήτη

να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο ιστορικό
Ελληνικό Τετράγωνο του Σάτμπι έτσι ώστε να τόν
ξεναγήσει από κοντά σε ένα από τα σημαντικότερα
κομμάτια του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού στην πόλη
αυτή της Μεσογείου, «μία θάλασσα, που δε χωρίζει,
αλλά ενώνει τις δύο χώρες, τους δύο λαούς, τους δύο
πολιτισμούς», κατέληξε ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας της Αλεξάνδρειας.
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Εδμόνδος Κασιμάτης: «Α
θα παραμείνουν το Αβερ
Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 - 2017

Δ

ε μπορούμε να μην παραδεχτούμε ότι
το σχολικό έτος 2016 - 2017 ήταν μία
χρονιά πλούσια σε δραστηριότητες
και εμπειρίες. Μία χρονιά, στην οποία
εκπαιδευτικοί και μαθητές συνεργαστήκαμε
για την επίτευξη υψηλών στόχων, όπως η
μετάδοση της γνώσης και η αλληλεγγύη.
Πάντα με την αρωγή και την ενθάρρυνση
του φορέα μας, της Ελληνικής Κοινότητας
Αλεξανδρείας, τον οποίο ευχαριστούμε
από καρδιάς για τη συμπαράσταση και τη
βοήθειά του. Και φυσικά με την αδιάκοπη
στήριξη και συνεργασία με τη Συντονίστρια
Εκπαίδευσης Β. Αφρικής και Μέσης
Ανατολής κα Μαριέττα Κουμαριανού.
Στη χρονιά που πέρασε, πραγματοποιήθηκαν οι
εκκλησιασμοί των μαθητών στις θρησκευτικές
γιορτές και οι εορτασμοί των εθνικών επετείων
(28ης Οκτωβρίου, 25ης Μαρτίου) και η γιορτή
του Πολυτεχνείου. Το σχολείο συμμετείχε στον
εορτασμό της επετείου του Ελ Αλαμέιν.
Επίσης, το σχολείο μας συμμετείχε
στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών που
πραγματοποιήθηκε στη Βιβλιοθήκη της
Αλεξάνδρειας το Σεπτέμβριο σε συνεργασία με
το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, προβάλλοντας
έτσι την ελληνική γλώσσα και κουλτούρα στους
μαθητές σχολείων της πόλης.
Στο χώρο του σχολείου τιμήσαμε την Ημέρα
ποίησης την 21η Μαρτίου με ανάγνωση
ποιημάτων στα ελληνικά, αγγλικά και αραβικά.
Πραγματοποιήθηκαν δύο περίπατοι: ένας
το Νοέμβριο στο Μουσείο Καλών Τεχνών,
το Μουσείο Καλλιγραφίας και στον
πολυχώρο Hands και ένας το Φεβρουάριο
που περιλάμβανε διδακτική επίσκεψη στη
Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και στη
συνέχεια εορτασμό της Αποκριάς με τη
συμμετοχή των μαθητών όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης των Εκπαιδευτηρίων της ΕΚΑ σε
συνεργασία με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
Αλεξάνδρειας που μας παραχώρησε ευγενικά
το χώρο και τον εξοπλισμό ώστε οι μαθητές –
πρόσκοποι να ετοιμάσουν το φαγητό όλων των
συμμετεχόντων, ενώ ακολούθησε τραγούδι και
χορός και παιχνίδι των μαθητών στη αυλή του
Προσκοπείου.
Η πόλη της Ροζέτα ήταν ο προορισμός της
ημερήσιας εκδρομής. Οι μαθητές είχαν την
ευκαιρία να επισκεφθούν χώρους θρησκευτικής
λατρείας (Ι.Ν. Αγίου Μάρκου, τζαμιά),
λαογραφικής
κληρονομιάς
(λαογραφικό
μουσείο Ροζέτας) καθώς και περιβαλλοντικής
σημασίας, όπως οι εκβολές του Νείλου στη
Μεσόγειο.
Ευχαριστούμε την Εφορεία Σχολείων της
ΕΚΑ για την πλήρη κάλυψη των εξόδων
των μετακινήσεων και δραστηριοτήτων που
προαναφέρθηκαν.
Υποδεχτήκαμε στο σχολείο μας
• την αρχαιολόγο κ. Ειρήνη Χρυσοχέρη η οποία
ενημέρωσε τους μαθητές του Αβρωφείου για
τα ευρήματα και τις έρευνες της Υποβρύχιας
Αρχαιολογίας στην Αλεξάνδρεια.
• την κ. Κοτσιαφύτου που ενημέρωσε τους
μαθητές του Λυκείου σε θέματα επαγγελματικού
προσανατολισμού
• τη δημοσιογράφο κ. Μάγια Τσόκλη η
οποία θα χρησιμοποιήσει φωτογραφικό και
κινηματογραφικό υλικό από το Σχολείο μας σε
εκπομπή που αφορά τα Ελληνικά Σχολεία της
Ομογένειας.
• τον κ. Ηλία Πίτσικα και την ομάδα «Πάροδος»
από την Αθήνα που προσέφεραν στους
μαθητές «Μέρες Χαράς και Δημιουργίας» το
Φεβρουάριο, με πολλή μουσική, χορό, θεατρικά
δρώμενα και τέλος τη δημιουργία ενός μικρού
μήκους φιλμ στο οποίο αποτυπώθηκε το
τραγούδι των μαθητών με τη μορφή βίντεο
κλιπ. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Αθηνών και τους καθηγητές κ. Γεώργιο Τόμπρα
και Θεόφιλο Καλκάνη πραγματοποιήθηκε
τον Απρίλιο στο σχολείο μας ο Πανελλήνιος
Διαγωνισμός Φυσικής «Αριστοτέλης» 2017 με
συμμετοχή πέντε μαθητών.
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Σύμφωνα με τις οδηγίες του νέου αναλυτικού
προγράμματος σπουδών για το Ενιαίο
Λύκειο, εκπονήθηκαν από τους μαθητές της
Α΄ και Β΄ Λυκείου Δημιουργικές Εργασίες.
Αφιερώθηκαν δύο ημέρες από το πρόγραμμα
του σχολείου, στην οργάνωση, το σχεδιασμό
και την υλοποίηση εργασιών, βασισμένων στα
αντικείμενα των διδασκόμενων μαθημάτων, με
ομοδοσυνεργατική προσέγγιση, πειραματικό
μέρος, όπου αυτό ήταν εφικτό, και ενεργό
συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή
διαδικασία. Αποτιμώντας τα αποτελέσματα
του εγχειρήματος αυτού, εκπαιδευτικοί και
μαθητές δήλωσαν την ικανοποίησή τους και
την επιθυμία για προσσέγγιση περισσότερων
θεμάτων της διδακτέας ύλης με τις μεθόδους των
δημιουργικών εργασιών.
Λίγο πριν τη λήξη των μαθημάτων για το Λύκειο
πραγματοποιήθηκαν οι 96οι Μαθητικοί Αγώνες
με συμμετοχή μαθητών των σχολείων όλων των
βαθμίδων της ΕΚΑ. Αγώνες οι οποίοι προάγουν
το πνεύμα της άμιλλας και του ευγενούς
ανταγωνισμού μεταξύ των μαθητών.
Θα ήταν παράλειψή μας να μην αναφερθούμε
στην ομάδα θεάτρου του Αβερωφείου Γυμνασίου
Λυκείου. Η ομάδα συστάθηκε τον περασμένο
Οκτώβριο μετά από αίτημα των μαθητών του
Γυμνασίου. Στη συνέχεια συμμετείχαν και
μαθητές του Λυκείου και τέλος προσέφερε τη
βοήθειά του ένας απόφοιτος του Αβερωφείου
Λυκείου. Η συμμετοχή σε μια θεατρική ομάδα
διδάσκει μέσα από την πράξη αξίες όπως η
αλληλεγγύη και η συνεργασία και προάγει το
ομαδικό πνεύμα σε μια εποχή ατομικότητας
Οι συναντήσεις της ομάδας είχαν οριστεί
το απόγευμα του Σαββάτου αρχικά και στη
συνέχεια τρεις φορές την εβδομάδα. Οι μαθητές
συμμετείχαν με αγάπη και μεράκι, παρά το φόρτο
υποχρεώσεων σχολικών και εξωσχολικών. Το
αποτέλεσμα των προσπαθειών παρουσιάστηκε
στην αίθουσα Ιουλίας Σαλβάγου, την Κυριακή 7
Μαΐου.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μαθητές
και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, για
τη γόνιμη συνεργασία μας στη διάρκεια
της χρονιάς. Ιδιαίτερα τις Διευθύντριες κες
Δέσποινα Κολοκοτρώνη την οποία διαδέχθηκα
και Παρασκευή Δαμιανίδου για τη συνεργασία
και τη βοήθεια που προσέφεραν. Οφείλουμε
επίσης να ευχαριστήσουμε τη Συντονίστρια
Εκπαίδευσης Β. Αφρικής και Μέσης Ανατολής
κα Μαρία Κουμαριανού για τη στήριξη και την
καθοδήγηση που προσφέρει στο σχολείο μας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρόεδρο της ΕΚΑ κ.
Εδμόνδο Κασιμάτη, όπως και στον τέως Πρόεδρο
κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο, στους Εφόρους
σχολείων κ.κ. Μιχάλη Καρυδιά και Πάρη
Μακρή και στους Διευθυντές εκπαιδευτηρίων
της ΕΚΑ, την κα Χριστιάνα Τρεχατζάκη και
τον αιδεσιμολογιότατο Σπυρίδωνα Κλαδάκη
για τη βοήθεια και τη στήριξή τους, ηθική και
οικονομική για τη λειτουργία των ελληνικών
σχολείων της Κοινότητάς μας.
Και μετά το άγχος των εξετάσεων και την έκδοση
των αποτελεσμάτων, ευχόμαστε στους μαθητές
του Γυμνασίου Μάξιμο, Ρόμπερτ, Σιλβάνα,
Αντριάνα, Ισμαήλ, Άκη, Τζάνα και Μάρω, που
αποφοιτούν, καλή πρόοδο στις σπουδές τους στο
Λύκειο.
Σήμερα, αποχαιρετούμε τρεις μαθητές μας,
τρία υπέροχα παιδιά, την Ευγενία, το Σπύρο
και τη Σαϊμά που κλείνοντας το κεφάλαιο της
εκπαίδευσης στο Λύκειο ξεκινάνε τον αγώνα
τους στην ζωή, έχοντας σαν εφόδια όλες τις αξίες
και τις γνώσεις που τούς προσφέρθηκαν από την
οικογένειά τους πρωτίστως και από το σχολείο
τους. Σ΄ αυτά τα παιδιά ευχόμαστε καλή τύχη
και πολλή δύναμη και πείσμα για να μπορούν
να θέτουν υψηλούς στόχους στη ζωή τους και
πολύ κουράγιο για να καταφέρνουν να τούς
πραγματοποιούν στην πορεία της ζωής τους.
Τέλος, να ευχηθώ καλή επιστροφή στην Ελλάδα
στους συναδέλφους των οποίων η απόσπαση
λήγει.
Και σε όλους μας, καλό καλοκαίρι!

T

η διαβεβαίωσή του ότι το
Αβερώφειο Γυμνάσιο – Λύκειο
και η Τοσιτσαία Σχολή, θα
παραμείνουν αμιγώς Ελληνικά Σχολεία,
εξέφρασε ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας Αλεξανδρείας κ. Εδμόνδος
Κασιμάτης, στην τελετή λήξης των
μαθημάτων για το σχολικό έτος 20162017.
Ο κ. Κασιμάτης προσέθεσε ότι «στόχος
της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας
είναι η εγγραφή νέων μαθητών στα δύο
αμιγώς ελληνικά σχολεία της», που έχουν
συνδέσει την παρουσία τους και το έργο
τους με την ιστορία του Αιγυπτιώτη – και
δη, Αλεξανδριανού – Ελληνισμού.
Οι μαθητές μίλησαν σε μία συγκινητική
ατμόσφαιρα, ευχαριστώντας τόσο την
ΕΚΑ, όσο και βεβαίως τους εκπαιδευτικούς
τους για τον κόπο τους να τούς προσφέρουν
ό,τι καλύτερο μπορούσαν από τον εαυτό
τους καθ΄ όλη τη σχολική χρονιά.
Ο ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΠΕΦΑΝΗ ΜΑΚΡΗ
Ξεχωριστός ήταν και ο λόγος του αποφοίτου
πλέον Σπύρου Πεφάνη Μακρή, ο οποίος
καταχειροκροτήθηκε, μιλώντας εκ μέρους
των τριών αποφοίτων του Αβερωφείου,
αλλά κυρίως απευθυνόμενος στις καρδιές
όλων όσοι πέρασαν από αυτά τα μαθητικά
θρανεία, και έχουν γνωρίσει την αγωνία και
τους κόπους των μαθητών για ένα καλύτερο
αύριο…
Ο Σπύρος μίλησε για «ένα υπέροχο ταξίδι,
γεμάτο χαρές, γέλιο, παιχνίδι, διδαχές», και
πολλές στιγμές που σηματοδότησαν τη ζωή
τους ολάκερη…
«Πόσο γρήγορα αλήθεια πέρασαν οι
ημέρες, τα χρόνια… Πότε ξεκινήσαμε το
ταξίδι αυτό από το Δημοτικό Σχολείο με
την κα Παρασκευή Δαμιανίδου, που δεν
μάς εγκατέλειψε ποτέ, πότε πήγαμε στο
Αβερώφειο, πότε κάτσαμε για τελευταία
φορά στα θρανεία…», αναρωτήθηκε
ο τελειόφοιτος, ευχαριστώντας θερμά
το Πρατσίκειο, το Αβερώφειο και την
Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας…
«Όλοι τους, μάς χάρισαν μία ολοκληρωμένη
και πλήρη μαθητική πορεία και
τούς είμαστε ευγνώμονες»,
τόνισε ο Σπύρος Πεφάνης
Μακρής, ευχαριστώντας τους
συνοδοιπόρους του, ειδικά
στην τελευταία αυτή τάξη
της Γ΄Λυκείου, την Ελένη
Μανδραγού, τον Γιούσεφ Ελ
Σάμαα και την Σάιμα Χεντρ.
Ο Αιγυπτιώτης απόφοιτος
ευχαρίστησε επίσης τους
εκπαιδευτικούς, έναν προς
έναν και τη Δ/ντρια, για τις
προσπάθειες που κατέβαλαν
για να τούς προσφέρουν τις
απαραίτητες γνώσεις, καθώς
επίσης και τους γονείς,
τις οικογένειές τους, που
στάθηκαν στο πλευρό τους
όλα αυτά τα χρόνια, λεπτό
προς λεπτό, ευχόμενος καλή
συνέχεια στους υπόλοιπους
μέχρι τώρα συμμαθητές του.
Από την πλευρά τους, όμως,
και οι επίσημοι χειροκρότησαν
και
επιβράβευσαν
τις
προσπάθειες και τους κόπους
των Αλεξανδρινών μαθητών.
ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΑ
ΕΔΜΟΝΔΟΣ
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Κοινότητας
Αλεξανδρείας
κ.
Εδμόνδος
Κασιμάτης
απευθύνθηκε στο λόγο του,
κυρίως προς τους αποφοίτους,
που ήταν άλλωστε και τα
τιμώμενα
πρόσωπα
της

ημέρας.
«Όλοι
σχεδόν
οι
μαθητές
δυσανασχετούν
με το σχολείο,
όταν
όμως
αποφοιτήσουν,
το θυμούνται με
νοσταλγία
και
χαρά»,
τόνισε.
Και
προσέθεσε:
«Εμείς,
σήμερα,
αποχαιρετούμε
τους μαθητές μας
της Γ” Λυκείου. Τα
παιδιά μας, που επί
δώδεκα χρόνια τα
είχαμε εδώ κοντά
μας, στο χώρο αυτό,
με τις χαρές τους,
τις λύπες τους, τα
παράπονά
τους,
τους θυμούς τους.
Ήταν η καθημερινή
μας
συντροφιά.
Τώρα, φεύγουν σε
άλλους
χώρους,
μεγάλωσαν, και ό,τι
καλό πήραν από
τους γονείς τους,
τους
δασκάλους
τους,
θα
το
χρησιμοποιήσουν
σαν
όπλο
στη
ζωή τους. Σε μια
ζωή, που είναι
καθήκον τους να τή
χτίσουν καλύτερη,
δικαιότερη,
ειρηνική,
πιο
ανθρώπινη».
Παράλληλα,
ο
κ.
Κασιμάτης
μίλησε για την
προσφορά
της
Κοινότητας
προς
τους Αλεξανδρινούς
μαθητές:
«Η Κοινότητά μας, όλα αυτά τα χρόνια τους
έδωσε, ό,τι καλό μπορούσε, στα Σχολεία,

σ
ψ
εί
τη

Αμιγώς ελληνικά σχολεία
ρώφειο και η Τοσιτσαία»

στο Προσκοπείο, στον αθλητισμό, στην
ψυχαγωγία, αλλά και τώρα θα συνεχίσει να
ίναι δίπλα τους και τούς θέλει συνεργάτες
ης, σε πολλά θέματα, όπως επαγγελματικά,

εκπαιδευτικά
κ.ά.
Τούς
ευχόμαστε
καλή σταδιοδρομία,
καλή επαγγελματική
πορεία με επιτυχίες,
αλλά πάντοτε η
προσωπικότητά τους
να χαρακτηρίζεται
από υψηλά ιδανικά».
Την ίδια στιγμή, ο
Πρόεδρος της ΕΚΑ
δεν παρέλειψε να
αναφερθεί και στους
αποφοίτους
του
Δημοτικού Σχολείου:
«Έχουμε
όμως
και
απόφοιτους
Δημοτικού,
επεσήμανε, φεύγουν
από το μικρό σχολείο
και αφήνουν τη
δασκάλα για να
γνωρίσουν το μεγάλο
σχολείο και τους
καθηγητές. Είναι οι
ελπίδες των σχολείων
μας. Τούς ευχόμαστε
«και εις ανώτερα».
Τέλος, οι απόφοιτοι
του Γυμνασίου θα
συνεχίσουν
στο
Λύκειο με το ίδιο
και
μεγαλύτερο
σθένος τη συνέχιση
της
εκπαιδευτικής
πορείας
τους».
Τέλος, ο Πρόεδρος
της ΕΚΑ έδωσε
το στίγμα και τον
τρόπο εργασίας που
θα
ακολουθήσει
η
Κοινοτική
Επιτροπή στο θέμα
των
σχολείων,
τ ο ν ί ζο ν τ α ς :
«Σήμερα η Εφορεία
Σχολείων
έχει
ήδη προγραμματίσει την κάλυψη των
θέσεων των εκπαιδευτικών για τη νέα
σχολική χρονιά 2017 -- 2018, που αρχίζει

το μήνα Σεπτέμβριο και μελετά νέες
κατευθύνσεις για την διαμονή τους και
τις άδειες παραμονής τους. Τέλος, έχουν
αρχίσει οι εγγραφές νέων μαθητών στο
Πρατσίκειο Δημοτικό και μάλιστα στην
Α΄ Τάξη. Η Κοινοτική Επιτροπή έχει θέση
σε προτεραιότητα, όχι μόνο τη διατήρηση
των Ελληνικών Σχολείων, αλλά και την
αύξηση του αριθμού των μαθητών, αν είναι
δυνατόν, γιατί πιστεύει ότι η ψυχή της
Παροικίας είναι τα σχολεία…
…Κλείνοντας το χαιρετισμό μου, θα ήθελα
εγώ προσωπικά, οι Έφοροι Σχολείων και
όλη η Κοινοτική Επιτροπή να συγχαρούμε
όλους τους εκπαιδευτικούς μας για τη
μεγάλη τους προσφορά στην Εκπαίδευση,
που πολλές φορές πραγματοποιείται μέσα
σε δύσκολες συνθήκες, να ευχαριστήσουμε
τους γονείς για την άριστη συνεργασία
με τα σχολεία και την Κοινότητα και να
συγχαρούμε όλους τους μαθητές μας.
Ευχαριστώ!»

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗΝ
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
Να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους
πολλούς επισήμους αλλά και παροίκους,
παραβρέθηκαν ο π. Σπυρίδωνας Κλαδάκης
ως
εκπρόσωπος
του
Πατριάρχου
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.
Θεοδώρου Β΄(του οποίου μετέφερε και
τον χαιρετισμό), ο Γενικός Πρόξενος της
Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια κ. Εμμανουήλ
Κακαβελάκης, ο Αντιπρόεδρος της
Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας κ.
Ιωάννης Σιόκας, ο Γενικός Γραμματέας της
ΕΚΑ κ.Μιχάλης Καρυδιάς, ο Οικονομικός
Επόπτης κ. Πάρης Μακρής, η Πρόεδρος
του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων
Αλεξανδρείας «Πτολεμαίος Α΄» κα Λιλίκα
Θλιβίτου, ο κ. Γιώργος Ελευθερίου εκ
μέρους της Κυπριακής Αδελφότητας
και άλλοι, η κα Αλίκη Αντωνίου από το
Λύκειο Ελληνίδων Αλεξανδρείας και άλλοι
επίσημοι.
Πολλά και από καρδιάς συγχαρητήρια
σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία
της εκδήλωσης και πάνω από όλα, να
ευχηθούμε πλέον καλή επιτυχία
σε όλους τους μαθητές που
συνεχίζουν
την
επόμενη
σχολική χρονιά, και κυρίως
καλή σταδιοδρομία στους
αποφοίτους!

Το ενδιαφέρον
όλης της
παροικίας
συγκέντρωσε
η τελετή λήξης
των Ελληνικών
Εκπαιδευτηρίων
της Αλεξάνδρειας,
σκορπώντας
τη συγκίνηση,
όχι μόνο στους
μαθητές, τους
καθηγητές, τους
δασκάλους και
τους γονείς, αλλά
και σε όλους τους
εκπροσώπους
της παροικίας,
που τίμησαν με
την παρουαία
τους, τη μεγάλη
αυτή ημέρα για
την ελληνική
εκπαίδευση στην
Αλεξάνδρεια. Στην
πάνω φωτογραφία,
οι απόφοιτοι του
Αβερωφείου για
τη σχολική χρονιά
2016 - 2017.

Ό

λοι σχεδόν οι μαθητές δυσανασχετούν με το
σχολείο, όταν όμως αποφοιτήσουν το θυμούνται με
νοσταλγία και χαρά. Εμείς σήμερα αποχαιρετούμε
τους μαθητές μας της Γ Λυκείου. Τα παιδιά μας, που επί
δώδεκα χρόνια τα είχαμε εδώ κοντά μας, στο χώρο αυτό,
με τις χαρές τους, τις λύπες τους, τα παράπονά τους, τους
θυμούς τους. Ηταν η καθημερινή μας συντροφιά. Τώρα
φεύγουν σε άλλους χώρους, μεγάλωσαν, και ότι καλό
πήραν από τους γονείς τους, τους δασκάλους τους, θα το
χρησιμοποιήσουν σαν όπλο στη ζωή τους. Σε μια ζωή, που
είναι καθήκον τους να την χτίσουν καλύτερη, δικαιότερη,
ειρηνική, πιο ανθρώπινη. Η Κοινότητά μας, όλα αυτά
τα χρόνια τους έδωσε, ότι καλό μπορούσε, στα Σχολεία,
στο Προσκοπείο, στον αθλητισμό, στην ψυχαγωγία, αλλά
και τώρα θα συνεχίσει να είναι δίπλα τους και τους θέλει
συνεργάτες της, σε πολλά θέματα, όπως επαγγελματικά,
εκπαιδευτικά κ.α. Τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία,
καλή επαγγελματική πορεία με επιτυχίες, αλλά πάντοτε
η προσωπικότητά τους να χαρακτηρίζεται από υψηλά
ιδανικά.
Έχουμε όμως και απόφοιτους Δημοτικού, φεύγουν από το
μικρό σχολείο και αφήνουν τη δασκάλα για να γνωρίσουν
το μεγάλο σχολείο και τους καθηγητές. Είναι οι ελπίδες των
σχολείων μας. Τους ευχόμαστε και εις ανώτερα. Τέλος οι
απόφοιτοι του Γυμνασίου θα συνεχίσουν στο Λύκειο με το
ίδιο και μεγαλύτερο σθένος τη συνέχιση της εκπαιδευτικής
πορείας τους.
Σήμερα η Εφορεία Σχολείων έχει ήδη προγραμματίσει
την κάλυψη των θέσεων των εκπαιδευτικών για την νέα
σχολική χρονιά 20172018-, που αρχίζει τον Σεπτέμβριο και
μελετά νέες κατευθύνσεις για την διαμονή τους και τις άδειες
παραμονής τους. Τέλος έχουν αρχίσει οι εγγραφές νέων
μαθητών στο Πρατσίκειο Δημοτικό και μάλιστα στην Α΄
Τάξη. Η Κοινοτική Επιτροπή έχει θέση σε προτεραιότητα, όχι
μόνο τη διατήρηση των Ελληνικών Σχολείων, αλλά και την
αύξηση του αριθμού των μαθητών, αν είναι δυνατόν, γιατί
πιστεύει ότι η ψυχή της Παροικίας είναι τα σχολεία.
Κλείνοντας το χαιρετισμό μου, θα ήθελα εγώ προσωπικά,
οι Έφοροι Σχολείων και όλη η Κοινοτική Επιτροπή
να συγχαρούμε όλους τους εκπαιδευτικούς μας για τη
μεγάλη τους προσφορά στην Εκπαίδευση, που πολλές
φορές πραγματοποιείται μέσα σε δύσκολες συνθήκες, να
ευχαριστήσουμε τους γονείς για την άριστη συνεργασία με
τα σχολεία και την Κοινότητα και να συγχαρούμε όλους τους
μαθητές μας.

Εδμόνδος Κασιμάτης
Πρόεδρος ΕΚΑ
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ΤΑ ΛΑΜΠΡΑ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΝΕΟΥ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ
ΤΟΥ Ι. ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Τ

ην Κυριακή 28η Μαΐου ε.έ., μνήμη
των 318 Θεοφόρων Πατέρων
της εν Νικαία Α΄ Οικουμενικής
Συνόδου, η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης
Αλεξανδρείας
και
Πάσης Αφρικής
κ.κ.Θεόδωρος Β΄, εχοροστάτησε στον
περικαλλή Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου, της Ελληνικής Κοινότητας
Αλεξανδρείας.
Παρευρέθησαν,
ο
Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Άκκρας και Πατριαρχικός
Επίτροπος
Αλεξανδρείας
κ.Νάρκισσος,
ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην
Αλεξάνδρεια κ.Εμμανουήλ Κακαβελάκης,
ο νέος Πρόεδρος της ιστορικής Ελληνικής
Κοινότητας
Αλεξανδρείας
κ.Εδμόνδος
Κασσιμάτης, η Πρόεδρος του Συλλόγου
Ελλήνων
Επιστημόνων
Αλεξανδρείας
«Πτολεμαίος Α΄» Δρ.Λιλίκα Θλιβίτου και
εκκλησιαζόμενοι
πιστοί.
Ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος, μετά το πέρας
της Θείας Λειτουργίας, προσέφερε προς τον

Ιερατικώς Προϊστάμενο του Ναού, Πανοσιολ.
Αρχιμ. κ.Δανιήλ Μπιάζη, Αρχιγραμματέα
της Ιεράς Συνόδου, Ιερά Εικόνα του Αγίου
Νεκταρίου, προστάτου του Πατριαρχείου
Αλεξανδρείας, έργο και δωρεά του εξαίρετου
αγιογράφου κ.Ιωάννη Παστελλά,προκειμένου
να τοποθετηθεί προς προσκύνηση εντός του
Ιερού Ναού, για να τιμάται μεγαλοπρεπώς
ο Άγιος. Ακολούθως, ο Μακαριώτατος,
τέλεσε τα θυρανοίξια του ανακαινισθέντος
Εντευκτηρίου-Αρχονταρικίου
και
του
Γραφείου του Ιερατικώς Προϊσταμένου,
παραπλεύρως του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού
Αλεξανδρείας.
Στην ομιλία του προς τους παρευρισκόμενους,
εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε τον
Θεό για την αίσια έκβαση της ολοκλήρωσης
του σπουδαίου έργου, ενώ επαίνεσε
τους ανθρώπους που εργάστηκαν για
την δημιουργία αυτού του νέου χώρου
πνευματικής αναψυχής, αναφερόμενος τόσο
προς το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΜΑΖΑΝΙ

Μ

ε την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του ιερού μηνός του Ραμαζανίου,
επιθυμώ να εκφράσω τις ειλικρινείς και φιλάδελφες ευχές μου προς
την ευλογημένη χώρα μας την Αίγυπτο, αλλά και προς όλους τους
Μουσουλμάνους στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με την ελπίδα
η Ειρήνη του Θεού, κοινός παρανομαστής του αξιακού συστήματος όλων των
θρησκευτικών παραδόσεων που άνθισαν στην περιοχή, να πρυτανεύσει έναντι
κάθε προσπαθείας παρεκτροπής προς το διχασμό και τη βία.
Δυστυχώς, φέτος την Αίγυπτο έχουν σημαδέψει απεχθή τρομοκρατικά γεγονότα,
με την απαξίωση της ζωής αθώων αμάχων αδελφών μας, οι οποίοι πλήρωσαν
βαρύ φόρο αίματος στο βωμό του ατέρμονου τρομοκρατικού παραλογισμού.
Προσεύχομαι νυχθημερόν προς τον Θεό της Ειρήνης, της Αγάπης και της
Καταλλαγής, να κλείσει επιτέλους ο φαύλος κύκλος της βίας. Προσεύχομαι
νυχθημερόν, όπως το ήθος της διαλεκτικής αγάπης, αποστομώσει τους αδιέξοδους
πολεμικούς μονολόγους.
Ιδιαίτερο εόρτιο χαιρετισμό, με αισθήματα ειλικρινούς αγάπης και τιμής,
απευθύνω πρός τον Εξοχώτατο Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της
Αιγύπτου, κ.Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, με την ευχή να του δίδει ο Θεός δύναμη
στα ευθυνοφόρα καθήκοντά του, για την πρόοδο και την ευημερία του λαού.
Στην ευθυνοφόρο του αυτή προσπάθεια να χαράξει μια νέα προοπτική για
την
ευλογημένη
μας
Αίγυπτο,
προοπτική
που
θα απευθύνεται σε όλους
ανεξαιρέτως τους πολίτες,
ανεξαρτήτως
θρησκευτικού
αυτοπροσδιορισμού,
τον
συνοδεύουν
οι
συνεχείς
προς τον Ένα και Μοναδικό
Δημιουργό Θεό προσευχές
μας.

Ο Πάπας και Πατριάρχης
Αλεξανδρείας και πάσης
Αφρικής
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β’
Εν τη Μεγάλη Πόλει
της Αλεξανδρείας
τη 24η Ιουνίου 2017
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της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας
και τον πρώην Πρόεδρό της κ.Ιωάννη
Παπαδόπουλο, οι οποίοι με ιδιαίτερη χαρά
ξεκίνησαν το έργο της αποκατάστασης του
χώρου, όσο και προς την παρούσα Διοίκηση
της Ελληνικής Κοινότητας, και τον νυν
Πρόεδρό της κ.Εδμόνδο Κασσιμάτη, οι οποίοι
ολοκλήρωσαν το έργο και το παρέδωσαν στην
διάθεση των Ελλήνων της Μεγάλης Πόλεως.
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ
Ο Μακαριώτατος, είπε χαρακτηριστικά: «...
Όσοι θα επισκεφθείτε Μοναστήρια, θα σας
πουν να περάσετε από το Αρχονταρίκι. Είναι ο
τόπος που υποδέχονται τους φιλοξενουμένους
και τους επισκέπτες. Είναι ο τόπος όπου όλοι
γίνονται άρχοντες. Στα μοναστήρια, αλλά και
στην Εκκλησία, όλοι γίνονται άρχοντες, όποιοι
κι αν είναι, ό,τι κι αν είναι. Έτσι, λοιπόν, το
αρχονταρίκι αυτό, εδώ δίπλα ακριβώς από
τον περίλαμπρο Ευαγγελισμό μας, γίνεται
από σήμερα ο τόπος της συνάντησης,

του διαλόγου, της ενότητας, της ψυχικής
ξεκούρασης, της πνευματικής τροφοδοσίας,
της επικοινωνίας των ανθρώπων που θα
εισέρχονται σε αυτό... Τα έργο αυτό, το οποίο
πραγματοιήθηκε με την καθοριστική συμβολή
της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας,
ενισχύει την παρουσία του Ελληνισμού
και της Ορθοδοξίας στην Μεγάλη Πόλη
του Αλεξάνδρου και στην Νειλοχώρα
γενικότερα... Εμείς είμαστε όλοι εδώ,
παρόντες, ως παλαίφατο Πατριαρχείο, δύο
χιλίαδες και πλέον χρόνια και θα συνεχίσουμε
να είμαστε εδώ, ατενίζοντας το μέλλον με
ελπίδα και αισιοδοξία, παρά τις δυσκολίες
και τα εμπόδια που κατά καιρούς αναφύονται.
Μπορεί να μείναμε λίγοι, αλλά ο Ελληνισμός
συνεχίζει να ζει και να μεγαλουργεί στην
Αλεξάνδρεια και στην Αίγυπτο γενικότερα.
Και αυτό αποδεικνύεται σήμερα και κάθε
φορά, που εγκαινιάζουμε τέτοια έργα...».
Στην συνέχεια, επακολούθησε δεξίωση προς
τους παρευρισκόμενους.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Π

ρόεδρέ μου,

Επιθυμώ από τα βάθη της καρδιάς μου, να σας απευθύνω τα θερμά μου συλλυπητήρια, για την
κοίμηση του αγαπημένου πατέρα σας Κωνσταντίνου και, έως πρότινος, εκλεκτού μου φίλου.

Υπήρξε σπουδαίος άνθρωπος, εξαιρετικός οικογενειάρχης και λαμπρός πολιτικός, που θα αφήσει
χαραγμένα στην μνήμη της τοπικής κοινωνίας της πατρίδας μας, της Κρήτης, αλλά και του Έθνους μας
γενικότερα, τα σπουδαία χαρίσματα που του χάρισε ο Θεός, ως παρακαταθήκη στις μελλοντικές γενεές.
Το όνομά του γράφτηκε ήδη στην ιστορία της Ελλάδος!
Μετέδωσε σε σάς, τα εκλεκτά παιδιά του, την σπουδαία πολιτική παράδοση της οικογενείας, την οποία,
είμαι απολύτως βέβαιος, πως επάξια συνεχίζετε.
Πλέον, μαζί με την αείμνηστη μητέρα σας, αγαπημένη μας κυρία Μαρίκα, θα σας παρακολουθούν από
τους Ουρανούς και θα σας καμαρώνουν.
Λυπάμαι βαθύτατα, διότι η πολύ ρευστή πολιτική κατάσταση στην Αίγυπτο, καθώς και τα τελευταία
γεγονότα, δεν θα μου επιτρέψουν να βρίσκομαι κοντά σας.
Όμως, προσεύχομαι ο Θεός, να αναπαύσει την ψυχή του, σε σας δε, να δίδει κουράγιο και παρηγορία,
στον βαθύτατο πόνο σας.
Με όλη την αγάπη και τις θερμότατες συλλυπητήριες ευχές μου.
+Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β΄

Μία σπουδαία μουσική παράσταση
είχαν την ευκαιρία να ζήσουν Έλληνες
και Αιγύπτιοι που κατέκλυσαν την
Αίθουσα «Sayed Darwish» της Όπερας
της Αλεξάνδρειας το Σάββατο 20 Μαΐου.
Η μουσική εκδήλωση-αφιέρωμα στο
γνωστό μουσικοσυνθέτη Μίμη Πλέσσα,
υπήρξε αφορμή για να ζήσουν οι Έλληνες
της Αλεξάνδρειας στιγμές μαγικές, που
μυρίζουν “Ελλάδα”, αλλά και οι φίλοι
Αιγύπτιοι να γνωρίσουν ακόμα μία
μεγάλη μορφή της ελληνικές μουσικής.
Οι παριστάμενοι καταχειροκρότησαν τον
γνωστό Αλεξανδρινό τραγουδιστή Δάκη
και την Έλενα Περβαινά, οι οποίοι με τη
συνοδεία στο πιάνο από τον Πάνο Δέρβο
και στο μπουζούκι τον Αυγουστή Πέτρου,
ερμήνευσαν μερικές από τις εκατοντάδες
διαχρονικές επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα.
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας
Αλεξανδρείας κ. Εδμόνδος Κασιμάτης στην
εναρκτήρια ομιλία του καλωσόρισε τον κόσμο,
που με την παρουσία του έκανε ξεχωριστή
τη βραδιά και τόνισε ιδιαίτερα το γεγονός
της παρουσίας στην κατάμεστη αίθουσα
πληθώρας Αιγυπτίων, οι οποίοι παρότι δε
γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, ήρθαν να
παρακολουθήσουν και να απολαύσουν τη
μουσική και τα τραγούδια. Μεταξύ άλλων ο
κ. Κασιμάτης ανέφερε:

Ο Αλεξανδρινός ΔΑΚΗΣ
που κατέπληξε την παροικία

μας ζωντανέψουν μνήμες τους μαθητές του,
τα μουσικά παιδιά του, το δικό μας Δάκη,
που τα τραγούδια του τα έχουμε τραγουδήσει
εκατοντάδες φορές, με τους εκλεκτούς
συνεργάτες του, την Έλενα Περβαινά
ερμηνεία, τον Πάνο Δέρβο στο πιάνο και τον
Αυγουστή Πέτρου στο μπουζούκι”.
Αλλά και οι καλλιτέχνες δεν έκρυψαν τον
ενθουσιασμό τους και τη συγκίνηση τους για
την πολύ θερμή υποδοχή που τους επεφύλαξε
το κοινό.

Μετά το πέρας της συναυλίας παρατέθηκε
δείπνο προς τιμήν του Δάκη και των
υπολοίπων μουσικών στον Ελληνικό Ναυτικό
Όμιλο Αλεξανδρείας, όπου η ομάδα των
μουσικών συνέχισε να απολαμβάνει τη

φιλοξενία του Αλεξανδρινού Ελληνισμού,
ενώ η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας
τους τίμησε προσφέροντάς τους αναμνηστικά.
Σημειώνεται ότι το μουσικό αφιέρωμα
πραγματοποιήθηκε και στο Κάιρο, στο
νεοκλασικό θέατρο Γκομχουρέια της Όπερας
του Καΐρου, στις 19 Μαΐου.

Ο Μίμης Πλέσσας έχει συνθέσει περισσότερες
από 3.000 μουσικές για τη δισκογραφία,
τον κινηματογράφο (σε περισσότερες από
100 ταινίες), το θέατρο, το ραδιόφωνο και
την τηλεόραση. Έχει διευθύνει πολλές
ορχήστρες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Με τα τραγούδια του, τραγουδισμένα από
τους πιο γνωστούς Έλληνες ερμηνευτές
(Πουλόπουλος,
Μαρινέλα,
Βάνου,

“Ολόκληρος ο Ελληνισμός της Διασποράς,
όπου και αν βρίσκεται, σε όποια χώρα και
αν διαμένει, έχει ανάγκη και αναζητά το δικό
του πολιτισμό. Το δικό του Θέατρο, το δικό
του κινηματογράφο, τη δική του ελληνική
ποίηση και την ελληνική μουσική. Αλλά και
οι φίλοι μας, που δεν είναι Έλληνες, αγαπούν
την ελληνική μουσική ιδιαίτερα οι γείτονές
μας και φίλοι μας οι Αιγύπτιοι. Εμείς εδώ
στην Αλεξάνδρεια είμαστε τυχεροί, διότι
σχεδόν κάθε χρόνο απολαμβάνουμε κάποια
μουσική εκδήλωση από διαπρεπείς Έλληνες
καλλιτέχνες, όπως στο παρελθόν τον Παντελή
Θαλασσινό, το Γιώργο Χριστοδούλου, τον
Αλκίνοο Ιωαννίδη και άλλους. Σήμερα, το
Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, με την άξια
Διευθύντριά του κα Σταυρούλα Σπανούδη,
οργανώνει αυτή τη μουσική βραδυά με την
Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας για να
θυμηθούμε, εμείς οι Έλληνες το μεγάλο μας
σεβαστό μαέστρο και δάσκαλο, το Μίμη τον
Πλέσσα, που δυστυχώς δε μπόρεσε να είναι
απόψε μαζί μας. Έχουμε όμως εδώ και θα

ΑΘΗΝΑ: Η ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΑ
ΤΩΝΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ή

ταν η πιο σημαντική εκδήλωση
για τους Αιγυπτιώτες φοιτητές και
σπουδαστές της Αθήνας, αυτή που
πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συγκίνησης
την Κυριακή 21 Μαΐου, στην κατάμεστη
Αίθουσα εκδηλώσεων του Συνδέσμου
Αιγυπτιωτών Ελλήνων.
Συγκίνησης αλλά και χαράς, καθώς ο
Αιγυπτιώτης Ελληνισμός μπορεί να χαίρεται με
τα επιτεύγματα εκείνων των νέων που κάποτε
θα κληθούν να πάρουν τα ηνία του ΣΑΕ στα
χέρια τους και να συνεχίσουν μία ιστορία
που κοντεύει πλέον κάτι λιγότερο από δύο
αιώνες!!…
Τιμητική για αυτό λοιπόν η παρουσία του
Προέδρου του ΣΑΕ κ. Κώστα Μιχαηλίδη, που
καλωσόρισε όλους αυτούς τους νέους, καλώντας
μάλιστα τον Έξαρχο του Πατριαρχείου
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής στην Αθήνα,
τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γουϊνέας κ.
Γεώργιο να λάβει το λόγο.
Από την πλευρά του, ο κ. Γεώργιος μετέφερε τις
ευχές του Προκαθημένου του Δευτερόθρονου
Πατριαρχείου της Ορθοδοξίας κ.κ. Θεόδωρου
Β΄, προτρέποντας τους νέους Αιγυπτιώτες

φοιτητές και σπουδαστές να χαίρονται τα
χρόνια των σπουδών τους γιατί αυτά είναι τα
καλύτερα της ζωής τους.
Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Έφορος της
Επιτροπής Υποτροφιών κ. Απόστολος Τζιτζάς
ο οποίος είπε:
«Σάς καλωσορίζω στο Σπίτι του Αιγυπτιώτη
Έλληνα, στην ξεχωριστή, ναι στην ξεχωριστή
αποψινή μας εκδήλωση, που τιμάμε τους
κόπους και τις προσπάθειες των νέων μας.
Εκτός από την τελετή των βραβεύσεων και των
υποτροφιών που έχει τον τιμητικό χαρακτήρα,
προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην αρτιότερη
επιστημονική και πολιτιστική κατάρτιση μέχρι
και την επαγγελματική τους αποκατάσταση,
παρακολουθώντας
και
αντίστοιχα
επιστημονικά συνέδρια. Δεν υπήρξε συνέδριο
για την επιχειρηματικότητα που να μην
έχουμε παρακολουθήσει, ή για το Περιβάλλον
και την Υγεία, Ιστορικά Σεμινάρια, κ.λ.π.,
φροντίζοντας ακόμη και για την ψυχαγωγία
τους με θέατρα, εκδηλώσεις του Συνδέσμου,
και άλλων σπουδαίων οργανισμών κ.ά.

Τ

Βοσκόπουλος, Διονυσίου κ.α.), έχουν
μεγαλώσει πολλές γενιές Ελλήνων.
Τις δύο μουσικές παραστάσεις σε Αλεξάνδρεια
και Κάιρο, συνδιοργάνωσαν η Ελληνική
Κοινότητα Αλεξανδρείας, η Ελληνική
Κοινότητα Καΐρου, η Ελληνική Πρεσβεία
στο Κάιρο, το Παράρτημα Αλεξανδρείας
του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού και το
Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου.

Λόγια από καρδιάς από τον
ανεπανάληπτο ΔΑΚΗ
«Εύχομαι στους Αιγυπτιώτες να είναι
αγαπημένοι και να θυμούνται την Ελλάδα».
Πρόκειται για λόγια από καρδιάς, από ένα
μεγάλο τραγουδιστή, που γεννήθηκε στην
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και μεταφέρει
πάντοτε πάνω του το στίγμα της Χώρας του
Νείλου…
Ο ίδιος μιλάει στο «ΠΥΡΑΜΙΣ» και στο
Νίκο Κάτσικα, με αφορμή τις δύο μεγάλες
συναυλίες που έδωσε στο θέατρο Γκομχουρέια
της Όπερας του Καΐρου (19 Μαΐου) και στο
θέατρο Σάγιεντ Νταρουΐς της Όπερας της
Αλεξάνδρειας (20 Μαΐου).
Μάλιστα, για το θέατρο του θεάτρου της
Αλεξάνδρειας, θυμάται ότι δίπλα ήταν το
σχολείο που πήγαινε, και ότι στο σανίδι
της σημερινής Όπερας της πόλης, είχε
συμμετάσχει σε παραστάσεις, ενθυμούμενος
ότι κάπου τού δώσανε και έπαιξε και το ρόλο
ενός Φαραώ, που αργότερα διαπίστωσε ότι
ήταν… η Νεφερτίτη!…
Έτσι, στη συνέντευξη που παραχώρησε, δεν
έκρυψε τη χαρά του για την παρουσία του
στο Αιγυπτιώτικο κοινό και μάλιστα, αυτή τη
φορά, με έργα του Μίμη Πλέσσα, που είχαν
μεγάλη ανταπόκριση.
Στην ίδια συνέντευξη, ο ΔΑΚΗΣ μίλησε με
κολακευτικά λόγια για τους Αιγυπτιώτες…

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ: Η ΔΙΑΛΕΞΗ
ΤΗΣ ΣΑΚΚΑ - ΘΗΒΑΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ο Σάββατο της 27ης Μαΐου στον
Σύλλογο Ελλήνων Επιστημόνων
«Πτολεμαίος ο Α’», έδωσε διάλεξη
η κα Μαργαρίτα Σάκκα-Θηβαίου,
Αρχιτέκτονας Μηχανικός του Εθνικού
Μετσοβείου Πολυτεχνείου και τέως
Επιμελήτρια
των
Αρχιτεκτονικών
Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Το
θέμα που παρουσίασε αφορούσε «στη
δυναμική συμβολή των Ελλήνων στην
Αρχιτεκτονική της Αλεξάνδρειας κατά
την περίοδο του 19ου και 20ου αιώνα».
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που
απέστειλε ο Σύλλογος:
“Την ομιλία της ετίμησαν με την παρουσία
τους ο Πατρ. Επίτροπος Αλεξανδρείας,
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άκκρας
κ. Νάρκισσος, ο Γ.
Πρόξενος της Ελλάδος
στην Αλεξάνδρεια κ.
Εμμ. Κακαβελάκης,
ο
Πρόεδρος
της
Ελληνικής Κοινότητος
Αλεξανδρείας
κ.
Εδμ. Κασιμάτης, ο
διαπρεπής αρχιτέκτων
δόκτωρ
Mohamad
Awad,
καθηγητής
Πανεπιστημίου,
στέλεχος
της
Βιβλιοθήκης
Αλεξανδρείας
και
του
Πατριαρχείου
Αλεξανδρείας,
η
Διευθύντρια
του
Ιδρύματος Ελληνικού
Πολιτισμού,
Παράρτημα

Αλεξανδρείας, κα Σταυρούλα Σπανούδη,
η διακεκριμένη Αρχαιολόγος Καλλιόπη
Παπακώστα, η Διδάκτωρ Φιλοσοφίας
κα Αντωνία Κακαβελάκη, ο πρώην Δ/
ντής του ΕΙΠ Αλεξανδρείας κ. Βασίλης
Φιλιππάτος, εκπρόσωποι συλλόγων της
πόλεως, όπως επίσης και του διδακτικού
προσωπικού των σχολείων της Ελληνικής
Κοινότητος Αλεξανδρείας, φίλοι και
μέλη του Συλλόγου. Η κα Μ. Σάκκα
Θηβαίου περιέγραψε τη συμβολή των
Ελλήνων αρχιτεκτόνων στην ευημερούσα
κοσμοπολίτικη Αλεξανδρινή κοινωνία
του τέλους του 19ου έως και τα μέσα του
20ου αιώνα, ένα τόπο όπου οι δημιουργοί
βρήκαν τις απαραίτητες δυνατότητες να
δημιουργήσουν. Στο τέλος της διαλέξεως
έγιναν
ενδιαφέρουσες
παρεμβάσεις.
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ΜΠΗΚΑΝ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΙΓΥΠΤΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ

101

εκατομμύρια μετράει πλέον
ο πληθυσμός των Αιγυπτίων, μαζί με
τους αποδήμους τους, σύμφωνα με
την αρμόδια Στατιστική Αρχή της
Αιγύπτου CAPMAS, όπως αναφέρει
η «Αλ Αχράμ», ενδυναμώνοντας
ακόμη περισσότερο το χαρακτηρισμό
της Χώρας του Νείλου, ως του
πολυπληθέστερου αραβικού κράτους
στον κόσμο.
Πιο συγκεκριμένα, μέσα στην Αίγυπτο,
ο πληθυσμός της χώρας ξεπέρασε τα 93
εκατομμύρια κατοίκους.
Όμως, εκτός των συνόρων, Αιγύπτιοι
βρίσκονται σε κάθε γωνιά της γης, και
αυτοί ξεπερνούν τα 8 εκατομμύρια
Απόδημους.
Είναι ενδιαφέρον επίσης να τονίσουμε
ότι η ευρύτερη περιφέρεια του Καΐρου
(το κέντρο της πόλης και η περιφέρεια
της Γκίζας) αποτελεί τον τόπο διαμονής
για κάτι λιγότερο από 20 εκατομμύρια
κατοίκους (για την ακρίβεια 19,5
εκατομμύρια), αναδεικνύοντας την
αιγυπτιακή πρωτεύουσα επίσης στις
πολυπληθέστερες μεγάλες πρωτεύουσες
του κόσμου.
Η δεύτερη αιγυπτιακή μεγαλούπολη, η
Αλεξάνδρεια, έχει κάτι περισσότερο από
5 εκατομμύρια κατοίκους.
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το 70% των
Αιγυπτίων μένουν σε αγροτικές περιοχές
όπου το ποσοστό αύξησης του πληθυσμού
είναι κατά κανόνα μεγαλύτερο.
Και επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι
μόνο σε μία δεκαετία (2006--2016),
ο πληθυσμός της Αιγύπτου αυξήθηκε
κατά… 17,3 εκατομμύρια κατοίκους!!
Το γεγονός της τεράστιας αύξησης του
πληθυσμού, απασχολεί μέχρι και τις
αιγυπτιακές αρχές. Η ίδια η Υπουργός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Γκάντα
Ουάλι, σε πρόσφατη εκδήλωση στην
Αίγυπτο, υποστήριξε ότι το φαινόμενο
πρέπει να αντιμετωπιστεί, γιατί εμποδίζει
τις προσπάθειες ανάπτυξης της χώρας.
Να σημειωθεί ότι μελέτες στη χώρα
έχουν καταδείξει ότι αν συνεχίσει με το
ρυθμό αυτό η πληθυσμιακή αύξηση, που
υπολογίζεται σε 2,4 % ετησίως (5 φορές
μεγαλύτερος του αντίστοιχου ρυθμού
των ανεπτυγμένων κρατών), μέχρι το
2030 (δηλαδή σε μόλις 13 χρόνια), ο
αιγυπτιακός πληθυσμός μπορεί να φτάσει
παγκοσμίως τα 140 εκατομμύρια!

Τ

α θεμέλια μίας επίσημης
τριμερούς συνεργασίας
Ελλάδας,
Αιγύπτου
και Κύπρου για τα θέματα
περιβάλλοντος
μπήκαν
στο Κάιρο με την πρώτη
συνάντηση των αρμοδίων
Υπουργών των χωρών.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
της
Ελλάδας
κ.
Σωκράτης Φάμελλος,
ο
Υπουργός
Περιβάλλοντος
της
Αιγύπτου
Χάλιντ
Φάχμι και ο Κύπριος
Υπουργός
Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης
και
Περιβάλλοντος
κ. Νίκος Κουγιάλης
ένωσαν
τα
χέρια
τους, κατά την κοινή
τους συνάντηση στο
«Σπίτι του Καΐρου»,
στο παλαιό Κάιρο,
στις
29
Μαΐου,
επισφραγίζοντας τη νέα
σελίδα στη συνεργασία
τους, που αποτελεί
πλέον
παράδειγμα
προς
μίμηση,
ως
μοντέλο περιφερειακής
συνεργασίας
για
την προστασία και
την
ανάδειξη
του
περιβάλλοντος σε όλον
τον κόσμο.
Ήταν μία συνάντηση που
προσέλκυσε
ιδιαίτερα
το
ενδιαφέρον και του τοπικού
τύπου με πολλά μέσα μαζικής
ενημέρωσης να παρακολουθούν
το γεγονός και να μεταδίδουν τις
δηλώσεις των τριών Υπουργών,
που δείχνουν με τον τρόπο αυτό
την αποφασιστικότητά τους να
παρέμβουν πλέον από κοινού
για το περιβάλλον και το καλό
των λαών των τριών χωρών.
Άλλωστε, όπως αναφέρθηκε,
η σημαντική αυτή τριμερής
Υπουργική συνάντηση έγινε σε

συνέχεια των αποφάσεων των
ηγετών των τριών χωρών, που
βρέθηκαν στο Κάιρο στις 11
Οκτωβρίου 2016. Εκείνη την
ημέρα, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος
Άμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι, ο
Έλληνας
Πρωθυπουργός
κ. Αλέξης Τσίπρας και ο
Κύπριος Πρόεδρος κ. Νίκος
Αναστασιάδης αποφάσιζαν να

ξεκινήσει αυτός ο κοινός αγώνας,
του οποίου οι βάσεις τέθηκαν
στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα,
και μάλιστα παρουσία και του
Έλληνα Πρέσβη στην Αίγυπτο
κ. Μιχαήλ Χρήστου Διάμεση
αλλά και του Κύπριου ομολόγου
του κ. Χάρη Μορίτση.
Μιλώντας μάλιστα ο Έλληνας
Αναπληρωτής
Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Σωκράτης Φάμελλος τόνισε
στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕΜΠΕ) ότι με τη συνάντηση
αυτή, «ξεκινάει με πολύ

συγκεκριμένα
βήματα
η
συνεργασία των τριών χωρών
στον τομέα του περιβάλλοντος,
που δεν έχει απλά την αίσθηση
της προστασίας και της
ανταλλαγής της τεχνογνωσίας,
αλλά και τη θαλάσσια περιοχή
και τη θαλάσσια ρύπανση
στην Ανατολική Μεσόγειο,
την
κλιματική
αλλαγή
και
τη
διαχείριση
απορριμμάτων».
Όπως
τόνισε
ο
κ.
Φάμελλος,
«η
Αίγυπτος
έχει
ήδη
προσκαλέσει ελληνικές
επιχειρήσεις διαχείρισης
απορριμμάτων,
ενώ
η Ελλάδα έχει πλέον
νέα
νομοθεσία
και
νέες
πρωτοβουλίες
για την ανακύκλωση
που
μπορούμε
να
ανταλλάξουμε,
στην
Κύπρο θα ένα αντίστοιχο
επιχειρηματικό φόρουμ
στη Λευκωσία μετά από
μία επίσκεψη εργασίας
στην Αθήνα, ενώ θα
υπάρξει
ανταλλαγή
τεχνογνωσίας θεμάτων
βιοποικιλότητας
και
θα
εγκατασταθούν
παρατηρητήρια
περιβαλλοντικής
αλλαγής για το καλό των
κοινωνιών»,
αποδεικνύοντας
στην πράξη ότι η κοινή αυτή
προσπάθεια των τριών χωρών
θα αναδείξει «τη Μεσόγειο
σε πρότυπο περιβαλλοντικής
συνεργασίας.»
Ο Έλληνας Υπουργός κατέληξε
ότι όλο το χρονοδιάγραμμα των
εργασιών και της συνεργασίας
που θα αποφασιστεί τους
επόμενους τρεις μήνες θα
τεθεί υπόψη της προσεχούς
τριμερούς Συνόδου Κορυφής
των ηγετών των τριών χωρών
που θα γίνει το φθινόπωρο στη
Λευκωσία.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

Τ

ο γεγονός είναι ιδιαίτερα σημαντικό για
την περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων
της Κύπρου με την Αίγυπτο και το
ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής
Δημοκρατίας
κ.
Χριστόφορος
Φωκαΐδης κατά την επίσκεψη που
πραγματοποίησε τον Μάιο στην
Ιορδανία, όπου υπεγράφη Μνημόνιο
Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ
των δύο χωρών, για το οποίο θέμα
κατέγραψαν ρεπορτάζ τα κυπριακά
μέσα μαζικής ενημέρωσης στις
23 Μαΐου: Πρόκειται λοιπόν για
το διορισμό για πρώτη φορά Στρατιωτικού
Ακολούθου της Κύπρου, ο οποίος θα εξυπηρετεί
τόσο το Αμμάν όσο και το Κάιρο, αναδεικνύοντας

την αναβάθμιση της στρατιωτικής συνεργασίας
της Λευκωσίας με την Αιγυπτιακή πρωτεύουσα.
Την ίδια στιγμή, όμως, το γεγονός αυτό, αποτελεί
και την πιο τρανή απόδειξη της αναβάθμισης της
διπλωματικής εκπροσώπησης της
Μεγαλονήσου στη φίλη και αδελφή
Χώρα του Νείλου.
Η Κυπριακή Πρεσβεία ενισχύθηκε και
με δύο ακόμη στελέχη: τον κ. Ανδρέα
Καζαντέ και την κα Κωνσταντίνα
Κωνσταντινίδου,
ανταποκρινόμενη
στις απαιτήσεις της τριμερούς
συνεργασίας Κύπρου – Αιγύπτου –
Ελλάδος, που αποτελεί πλέον πρότυπο παράδειγμα
περιφερειακής συνεργασίας.

2017: ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Μ

ηνύματα
αισιοδοξίας
μεταφέρουν
στην
τουριστική βιομηχανία της
Αιγύπτου, τα πρόσφατα στατιστικά
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017,
ο τουρίστες στη Χώρα του Νείλου
αυξήθηκαν σε 1,7 εκατομμύρια
ξεπερνώντας κατά πολύ τα 1,2
τουρίστες που είχε δεχτεί η Αίγυπτος
το ίδιο διάστημα πέρυσι.
Το γεγονός αυτό είχε θετική επίπτωση
και στα έσοδα της χώρας, καθώς τα
έσοδα από τον εισερχόμενο τουρισμό
στην Αίγυπτο αυξήθηκαν από 1,5
δις δολάρια σε 1,6 δις δολάρια κατά
το τρίμηνο αυτό, μία αύξηση που
είναι οριακή αλλά σημαντική για
το μήνυμα που προβάλλει για μία
περαιτέρω ανάπτυξη ανάπτυξη στους
καλοκαιρινούς μήνες.
Όπως μάλιστα καταγράφει σε
σχετικό του σημείωμα, το Γραφείο
Οικονομικών
και
Εμπορικών
Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας
στο Κάιρο, ο μεγαλύτερος αριθμός
των εισερχομένων τουριστών στην
Αίγυπτο στη διάρκεια του πρώτου
τριμήνου του τρέχοντος έτους 2017
προήλθε από τη Γερμανία (227.000
τουρίστες, που μεταφράζεται σε ετήσια
αύξηση 35%), με τους τουρίστες της
Ουκρανίας να ακολουθούν (226.000
τουρίστες, με ετήσια αύξηση 138%
!!) και τους Βρετανούς (74.000
τουρίστες, ετήσια αύξηση 16%).

ΑΘΗΝΑ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΜΗΛΙΑΔΕΙΟ ΣΧΟΛΗ

Τ

ην Κυριακή 28 Μαΐου ο Σύνδεσμος των
Αποφοίτων της Αβερωφείου Σχολής
Αλεξανδρείας,
πραγματοποίησε
στο Άστυ των Αιγυπτιωτών Ελλήνων την
καθιερωμένη εκδήλωση τιμής προς την
Ελληνική Αιγυπτιώτικη Εκπαίδευση.
Φέτος την τιμητική της είχε η Φαμηλιάδειος
σχολή Αλεξανδρείας. Στο δελτίο τύπου που
απέστειλε ο Σύνδεσμος αναφέρεται:
“Την Κυριακή, 28 Μαΐου, όπως κάθε χρόνο,
έτσι και φέτος, το Δ.Σ και τα μέλη του
Συνδέσμου των Αποφοίτων της Αβερωφείου
Σχολής Αλεξανδρείας, τιμήσαμε την Ελληνική
Αιγυπτιώτικη Εκπαίδευση, στο φιλόξενο
χώρο του Άστεως Αιγυπτιωτών Ελλήνων,
στην Κηφισιά. Το φετινό μας αφιέρωμα ήταν
για τη Φαμηλιάδειο σχολή, με τον ευεργέτη
της και τους εκπαιδευτικούς, που δίδαξαν
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στο Δημοτικό της σχολείο και αργότερα στην
Επαγγελματική και Τεχνική της σχολή.
Η τελετή ξεκίνησε με τρισάγιο υπέρ των
εκπαιδευτικών, που την
υπηρέτησαν,
καθώς
και των
ευεργετών
και
ιδρυτών,
που
την στήριξαν. Έγινε
κατάθεση
λουλουδιών
στην αναθηματική στήλη
από το Δ.Σ του ΣΑΑΣΑ.
Στη
συνέχεια
ο
οικοδεσπότης
και
Πρόεδρος
του
Πολιτιστικού
Κέντρου
του Άστεως, κ. Γιώργος
Οικονομίδης, καλωσόρισε
τους παρευρισκομένους. Καλωσόρισμα από
τον Πρόεδρο του ΣΑΑΣΑ, κ. Μάκη Κυριακίδη.

Ο έφορος των Πολιτιστικών του ΣΑΑΣΑ,
Πάνος Κατέρης, ο οποίος είχε αναλάβει
και όλη τη διοργάνωση της εκδήλωσης
σκιαγράφησε το πρόσωπο
και το έργο του Παντελή
Φαμηλιάδη.
Ο
Π.
Φαμηλιάδης
γεννήθηκε το 1836 στις
Σάρδες της Λήμνου
και πέθανε το 1912
αφήνοντας το 40% της
περιουσίας του στην
Ελληνική
Κοινότητα
Αλεξανδρείας, με σκοπό
να αγοραστεί οικόπεδο
και να γίνει μία σχολή
για τα παιδιά της εργατικής τάξης της
Κοινότητας. Τα σχέδια της σχολής έγιναν από

τον αρχιτέκτονα Γρυπάρη. Η Φαμηλιάδειος
σχολή λειτούργησε το 1926 και τα εγκαίνια
τελέστηκαν από τον τότε Πατριάρχη
Μελέτιο το Β’. Η σχολή λειτούργησε ως το
1962 και μετά εγκαταστάθηκε στο κτίριο
της, η Επαγγελματική Κοινοτική Σχολή
Ηλεκτροτεχνιτών και μηχανοτεχνιτών από το
1960--1980.
Το λόγο πήρε ο καθηγητής κ. Μάρκος
Ραμός, με θέμα «Τεχνικές σχολές της
Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας από τη
Φαμηλιάδειο στη Σαλβάγειο.»
Έγινε προβολή διαφανειών με αναμνηστικές
φωτογραφίες μαθητών, διευθυντών και
καθηγητών. Θυμήθηκαν και είπαν ένα μεγάλο
ευχαριστώ στους δασκάλους τους που τους
έδωσαν τα θεμέλια για να χτίσει ο καθένας το
δικό του κόσμο.

